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Prohlídka prostor školy 

3D mapa vinařských podoblastí se zobrazením terroir 
podle rozložení půdního podloží 



Prostory pro praktickou výuku vinařství 

Vybavení pro příjem hroznů 

Jednoduché stáčecí zařízení 



Vchod do degustační učebny 
s prezetací obalů  

Vybavení degustační učebny 



Sklad učebních pomůcek pro 
vinařství 

Sudy na přípravu barikových vín 



Vybavení truhlářské dílny 

Nářadí ve skříňkách s 
uváděním pojmenování 

jednotlivých druhů 



Vymontované části strojů 
pro výuku jejich součástí 

Pro ukázky jejich činnosti jsou 
zařízení poháněna elektricky 



Prostory pro nácvik opravářských prací a údržby traktorů 



Exkurze ve firmě Hober Sekt Wűrtzburg (výroba sektů) 

Poutač před vchodem Prezentace výrobků 



Klasické a strojové natřásání lahví 



Žáci při sledování finalizace výrobků 



Prezentační prostory pro nabídky vín s výstavkou 
technologických prvků 



Návštěva rodinného vinařství 
Johanes Arnold Weinbau Iphofen  

Venkovní prostory Vybavení lisovny 



Míchání rmutů ve vinifikátoru 
Stohovatelné palety pro 

ukládání naplněných lahví 



Složené palety 
uložené ve skladu 

materiálu Granitová nádoba na zrání vín 



Archiv lahví 

Atypická láhev pro vína vyšších kvalit 



Učebna pro nácvik prácí s kovy  

Prostorové uspořádání dílny 

Každý žák pracuje samostatně 
na svém výrobku 



Bezpečnostní 
tabulky na strojích 

Předvedení 
možných nebezpečí  

Při práci na stroji je žák 
kontrolován učitelem 



Část učebny vyhrazená 
pro průběžnou hygienu 

Hotový výrobek – kovový věšák 



Půdní laboratoř (cvičení) 

Předem připravené vzorky 
půd od jednotlivých žáků 

Žáci postupují podle postupně 
sdělovaných pokynů vyučující 



Nejprve byl odvážen 
vzorek půdy 

Následně byly pomocí sít 
odděleny jednotlivé velikostní  

podíly a dále hodnoceny 



Vinařská učebna (cvičení) 

Vyučující ukazuje jednotlivé 
části čerpadla a .... poté předvádí jeho činnost 



Žáci sami zkoušejí přečerpávat 
vodu z jedné nádoby do druhé 

Rozebrané čerpadlo jako 
pomůcka při vysvětlování 

jeho funkce 



Návštěva města Wűrtzburg s doprovodem 
hostitelek  



Společný snímek na rozloučenou  

DĚKUJEME 
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